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Bazuj¹cy na PC system sterowania WEISS
„Process Control 3+“ (PC3+) jest uniwersalnym rozwi¹zaniem dla wszelkich zadañ sterowania i klimatyzacji w jednostkach i systemach WEISS.

Na konsoli obs³ugi u¿ytkownik jest prowadzony poprzez funkcje systemu za pomoc¹
³atwych do zrozumienia menu. Funkcje, które
s¹ czêsto u¿ywane mog¹ byæ wywo³ywane za
pomoc¹ klawiszy funkcyjnych. Parametry
systemu mog¹ byæ w ³atwy sposób
wywo³ane i zmienione za pomoc¹ klawiatury
numerycznej. Parametry s¹ chronione przed
nieuprawnionymi manipulacjami za pomoc¹
has³a. Dodatkowe has³o umo¿liwia technikowi serwisowemu dostêp do drugiego
poziomu operacyjnego.

Czy maj¹ Pañstwo pytania dotycz¹ce produktu lub problemy z uruchomieniem lub
obs³ug¹?
Prosimy zadzwoniæ do nas! Chêtnie Pañstwu
pomo¿emy!
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WEISS Klimatechnik GmbH
Geräte- und Anlagenbau
35447 Reiskirchen-Lindenstruth / Niemcy
Tel. +49 6408 84-71
Faks +49 6408 84-8720
E-mail: info@wkt.com
http://www.wkt.com

PC3+-0-pl-01-0108.fm

Dostarczany PC3+ jest zaprogramowany tak,
aby spe³nia³ szczegó³owe wymagania
odpowiedniego systemu. Programowanie
spe³nia wymagania normy IEC 61131-3.
Jako system operacyjny zastosowano RTLinux.

Kompletna obs³uga webowa PC3+ dostêpna
jest jako opcja. Poniewa¿ PC3+ posiada
w³asn¹ stronê domow¹, stany pracy systemu
mog¹ byæ w wygodny sposób przegl¹dane, a
ich wartoœci zmieniane w biurze za pomoc¹
zwyk³ej przegl¹darki internetowej. Strony
HTML znajduj¹ siê bezpoœrednio na PC3+,
dziêki czemu nie ma potrzeby instalowania
dodatkowego oprogramowania na stacji
obs³ugi.
Administrowanie
kilkoma
systemami mo¿liwe jest w prosty sposób
dziêki wykorzystaniu zak³adek.
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PC3+ sk³ada siê z jednostki operatorskiej ze
sterownikiem i ekranem dotykowym, zabudowanej w drzwiach modu³u elektrycznego oraz
z urz¹dzenia sprzêgaj¹cego z zaciskami
wejœciowymi i wyjœciowymi specyficznymi dla
projektu, znajduj¹cymi siê w module elektrycznym jednostki klimatyzacji. Jednostka operatorska ze sterownikiem posiada kilka znormalizowanych interfejsów do pod³¹czenia
zewnêtrznych komponentów oraz do rozszerzenia funkcjonalnoœci, np. z³¹cze sieciowe,
umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie z sieci¹ Intranet lub
Internet.

PC3+
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Spis treœci
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PC3+

Dokument ten przeznaczony jest dla operatorów PC3+. Objaœnia on
lokaln¹ obs³ugê systemu PC3+ na pierwszym poziomie operacyjnym.

Poszczególne pozycje menu PC3+ s¹ zaprogramowane specyficznie dla danego projektu i mog¹ siê ró¿niæ od obrazów przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Z tego powodu wywo³ywanie
pozycji menu oraz ogólna nawigacja po menu objaœnione s¹ za
pomoc¹ przyk³adów.
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PC3+ wyposa¿ony jest w ekran dotykowy, tzn. system obs³ugiwany
jest poprzez lekkie naciœniêcie ¿¹danego pola na ekranie Czarny
wygaszacz ekranu mo¿na usun¹æ poprzez dotkniêcie dowolnego
miejsca na ekranie. Pola wprowadzania danych przedstawiane s¹ w
postaci symboli klawiszy.

PC3+-0-pl-01-0108.fm
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Bezpieczeñstwo

1

Bezpieczeñstwo

NIEBEZPIECZEÑSTWO!

Pora¿enie pr¹dem!

PC3+-1-pl-01-0108.fm

Dotkniêcie czêœci pod napiêciem grozi œmierci¹!
Przed otworzeniem jednostki od³¹czyæ zasilanie
elektryczne systemu! Przed w³¹czeniem jednostki
wykluczyæ mo¿liwoœæ dotkniêcia czêœci pod napiêciem.

NIEBEZPIECZEÑSTWO!

Pora¿enie pr¹dem!
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Po wy³¹czeniu zasilania elektrycznego niektóre
obwody w module elektrycznym pozostaj¹ jeszcze
przez kilka minut pod napiêciem! Dotkniêcie tych
czêœci grozi œmierci¹!
Po wy³¹czeniu zasilania elektrycznego trzeba odczekaæ co najmniej 2 minuty, aby móc bezpiecznie
przyst¹piæ do pracy w pobli¿u czêœci elektrycznych!

UWAGA!
Niebezpieczeñstwo wadliwego dzia³ania lub zniszczenia!
Nie modyfikowaæ jednostki!
U¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych!
Operatorzy i personel techniczny:
Instalowanie, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawa tej jednostki mo¿e byæ wykonywana tylko przez wykwalifikowanych monterów i elektrotechników wzglêdnie przez serwisantów firmy WEISS.
Tylko
personel
techniczny!

1 z 20

INSTRUKCJA OBS£UGI

2

Elementy obs³ugowe

Elementy obs³ugowe
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Wyœwietlacz

Lampka
stanu

Blok nawigacji

Widok ogólny konsoli obs³ugi

L Gdy wystêpuje napiêcie lampka stanu œwieci na zielono.
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Blok klawiatury
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Elementy obs³ugowe
Blok nawigacji
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2.1

Blok nawigacji

Blok nawigacji

na wyœwietlaczu
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Powrót

powrót do poprzedniego poziomu menu
lub anulowanie wprowadzonych danych

a

Strza³ka w górê przejœcie kursorem wierszami do góry

Z

Enter

zatwierdzenie ustawionej wartoœci
lub przejœcie do nastêpnego poziomu menu



Strza³ka w dó³

przejœcie kursorem wierszami na dó³

Home

przejœcie do menu g³ównego;
ponowna aktywacja ochrony has³em

b
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2.2

Blok klawiatury

Blok klawiatury z klawiszami funkcyjnymi

Za³. - Wy³.

zmiana znaku minus - plus

Punkt

wprowadzenie znaku dziesiêtnego we wpisywanych wartoœciach, np. 21.3 °C

Reset

1. naciœniêcie: wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego i
przejœcie do maski alarmów; 2. naciœniêcie (po
usuniêciu zak³ócenia): wy³¹czenie alarmu i
ponowny rozruch systemu

Shift

zmiana bloku klawiatury na blok klawiatury z klawiszami funkcyjnymi i odwrotnie

0...9

wprowadzanie wartoœci numerycznych

F1...F10

klawisze funkcyjne F1...F10

PC3+-1-pl-01-0108.fm
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Minus
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Blok klawiatury

Elementy obs³ugowe
Blok klawiatury
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Elementy obs³ugowe
Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych

2.3
F1

Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych
Klawisze funkcyjne
Informacja: objaœnienie klawiszy funkcyjnych

F2

Wartoœci rzeczywiste

PC3+-1-pl-01-0108.fm

Mo¿liwoœæ wyœwietlenia stanów pracy oraz specyficznych dla systemu wartoœci mierzonych przez
czujniki.
F3

Wartoœci zadane
Mo¿liwoœæ wyœwietlenia i zmiany specyficznych dla
systemu wartoœci zadanych.

F4

Funkcja timera
Mo¿liwoœæ wyœwietlania i zmiany godziny, daty, formatu daty, czasu letniego/zimowego oraz opcjonalnych programów czasowych specyficznych dla
systemu.
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Program tygodniowy: na jeden kana³ (jedn¹ funkcjê) i dzieñ mo¿liwe s¹ 3 w³¹czenia i wy³¹czenia.
Program urlopowy: na jeden kana³ mo¿liwe jest 1
w³¹czenie i wy³¹czenie (data + godzina).
Impuls/licznik pierœcieniowy: Na jeden dzieñ tygodnia mo¿liwy jest jeden impuls do prze³¹czenia licznika pierœcieniowego, np. do urz¹dzeñ redundantnych.
F5

Historia danych
Ostatnie wpisy o zak³óceniach, konserwacjach i
zdarzeniach w systemie, np. uruchomienie pompy,
mog¹ byæ wyœwietlane w trzech listach.

F6...F10

lub

obecnie niewykorzystywane

wyjœcie z trybu klawiszy funkcyjnych
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2.4

2 wiersze
informacyjne

Elementy obs³ugowe
Wyœwietlacz

Wyœwietlacz

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:24
Menu glowne
Temperatura regulowana 22.0 °C
Wilgotnosc regulowana 50.0 % r.H.
Serwis - telefon: +49-6408-8474

1 wiersz stanu



<\>
Wskazanie stanów

Mo¿liwoœci nawigacji

Wyœwietlacz (na przyk³adzie menu g³ówne)
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5 wierszy
tekstowych

Wskazanie stanów

na poziomie 2 (praca), jeœli dostêpne s¹ 2 poziomy
pracy

Mo¿liwoœci nawigacji

a

Mo¿liwoœæ przejœcia do wy¿szego poziomu menu lub anulowania wprowadzanych danych

Z

Mo¿liwoœæ wyboru dalszych wierszy nad zaznaczonym
wierszem. Mog¹ siê one znajdowaæ równie¿ poza obrazem
widocznym na wyœwietlaczu.


b
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Mo¿liwoœæ przejœcia do ni¿szego poziomu menu lub zatwierdzenia wprowadzanych danych
Mo¿liwoœæ wyboru dalszych wierszy pod zaznaczonym
wierszem. Mog¹ siê one znajdowaæ równie¿ poza obrazem
widocznym na wyœwietlaczu.
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<-> (nie porusza siê):
wy³¹czony
<\> (obraca siê powoli w prawo):
faza rozruchu
<\> (obraca siê szybko w prawo):
normalna praca
>\< (obraca siê w lewo):
faza dobiegu
I lub II praca na poziomie 1 (tryb zachowawczy) lub

INSTRUKCJA OBS£UGI
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Praca
Poziomy operacyjne

3

Praca

3.1

Poziomy operacyjne

Poziom 0:

Wartoœci mog¹ byæ wyœwietlane bez potrzeby
wprowadzania has³a.

Poziom 1:

Mog¹ byæ edytowane wartoœci zadane specyficzne
dla zak³adu. Wymagane do tego has³o mo¿e byæ
zmienione przez firmê eksploatuj¹c¹ jednostkê.

Poziom 2:

(serwisowy): Mog¹ byæ edytowane wartoœci
zadane i parametry sterowania. Ten poziom jest
zarezerwowany dla serwisu firmy WEISS.

3.2
y

Przyk³ad 1: Wyœwietlanie i zmienianie
wartoœci zadanych

Nacisn¹æ Enter w menu g³ównym: wyœwietli siê Selekcja
g³ówna:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Selekcja glowna
Wartosci rzeczywiste
Wartosci zadane
Godziny pacy
Historia zdarzen
Funkcje timera
<\>
y

16:25

aZb

W Selekcji g³ównej wybraæ Wartoœci zadane
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y

Praca
Przyk³ad 1: Wyœwietlanie i zmienianie wartoœci zadanych

Nacisn¹æ Enter: wyœwietl¹ siê Wartoœci zadane:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:26
Wartosci zadane
Temperatura regulowana
22.0 °C
Wilgotnosc regulowana
50.0 % r.H.
Minimalna kaskada powie. naw.
12.0 °C
Maksymalna kaskada powie. naw. 25.0 °C

y

Nacisn¹æ Enter, aby zmieniæ wartoœci zadane: zapytanie o
has³o:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Wymagane haslo uzytkownika

16:27
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a b

<\>

----

<\>

Wprowadziæ numerycznie has³o czteropozycyjne. Jeœli wprowadzone dane s¹ prawid³owe wyœwietla siê menu Wartoœci
zadane:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:28
Wartosci zadane
Temperatura regulowana
22.0 °C
Wilgotnosc regulowana
50.0 % r.H.
Minimalna kaskada powie. naw.
12.0 °C
Maksymalna kaskada powie. naw. 25.0 °C
<\>
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y

a

Praca
Przyk³ad 1: Wyœwietlanie i zmienianie wartoœci
zadanych

INSTRUKCJA OBS£UGI

y

Wybraæ wartoœæ zadan¹ (temperatura regulowana) przeznaczon¹ do zmiany.

y

Nacisn¹æ Enter, aby aktywowaæ funkcjê edycji:

PC3+-1-pl-01-0108.fm

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:29
Wartosci zadane
Temperatura regulowana
2_.0 °C
Wilgotnosc regulowana
50.0 % r.H.
Minimalna kaskada powie. naw.
12.0 °C
Maksymalna kaskada powie. naw. 25.0 °C

a 
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<\>
y

Wprowadziæ numerycznie now¹ wartoœæ zadan¹.

y

Nacisn¹æ Enter, aby zatwierdziæ wartoœæ: kursor przechodzi do
nastêpnej wartoœci zadanej:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:30
Wartosci zadane
Temperatura regulowana
23.0 °C
Wilgotnosc regulowana
50.0 % r.H.
Minimalna kaskada powie. naw.
12.0 °C
Maksymalna kaskada powie. naw. 25.0 °C
<\>

aZb

y

Jeœli równie¿ ta wartoœæ zadana ma byæ zmieniona, to nale¿y
nacisn¹æ Enter, aby aktywowaæ funkcjê edycji wartoœci wilgotnoœci regulowanej. Funkcja edycji ukazuje siê bez ponownego
zapytania o has³o. Lub:

y

Jeœli nie maj¹ byæ ju¿ zmieniane dalsze wartoœci zadane, nale¿y
nacisn¹æ Home. Nastêpuje powrót do menu g³ównego; Ponownie uaktywnia siê zabezpieczenie has³em dla dalszych
chronionych dzia³añ.
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3.3
y

Praca
Przyk³ad 2: Zmiana has³a

Przyk³ad 2: Zmiana has³a

Nacisn¹æ Enter w menu g³ównym: wyœwietli siê Selekcja
g³ówna:

y

16:31

aZb

W Selekcji g³ównej wybraæ Akcesoria:

y

Nacisn¹æ enter: wyœwietlaj¹ siê Akcesoria:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Akcesoria
Zmiana hasla

<\>

10 z 20

16:33

a 

PC3+-1-pl-01-0108.fm

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:32
Selekcja glowna
Historia zdarzen
Funkcje timera
Akcesoria
Wybor jezyka
Pomoc
aZ 
<\>
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WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Selekcja glowna
Wartosci rzeczywiste
Wartosci zadane
Godziny pacy
Historia zdarzen
Funkcje timera
<\>
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Praca
Przyk³ad 2: Zmiana has³a

y

Nacisn¹æ Enter, aby zmieniæ has³o: wyœwietla siê menu Zmiana
has³a:

PC3+-1-pl-01-0108.fm

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:34
Zmiana hasla
Wprowadz nowe haslo
****
Powtorz nowe haslo
****

a

<\>
y

Nacisn¹æ enter, aby wprowadziæ nowe has³o: wyœwietla siê
zapytanie has³o:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Wymagane haslo uzytkownika

16:35

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

----

<\>
y

a

Wprowadziæ numerycznie has³o czteropozycyjne. Jeœli wprowadzone dane s¹ prawid³owe: wyœwietla siê menu Zmiana
has³a:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:36
Zmiana hasla
Wprowadz nowe haslo
****
Powtorz nowe haslo
****

<\>

a
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y

Praca
Przyk³ad 2: Zmiana has³a

Nacisn¹æ Enter, aby aktywowaæ funkcjê edycji:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:37
Zmiana hasla
Wprowadz nowe haslo
_***
Powtorz nowe haslo
****

a

y

Wprowadziæ numerycznie nowe has³o. Kursor przechodzi z aktywowan¹ edycj¹ do nastêpnego wiersza.

y

Powtórzyæ nowe haslo.

y

Nacisn¹æ Home, aby powróciæ do menu g³ównego.

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

<\>

PC3+-1-pl-01-0108.fm
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Praca
Przyk³ad 3: Wyœwietlanie i resetowanie komunikatu
b³êdu

3.4

INSTRUKCJA OBS£UGI

Przyk³ad 3: Wyœwietlanie i resetowanie
komunikatu b³êdu

W³¹czenie siê sygna³u dŸwiêkowego i pojawienie siê na wyœwietlaczu dwóch wykrzykników sygnalizuje b³¹d:

PC3+-1-pl-01-0108.fm

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
16:38
Menu glowne
Temperatura regulowana
22.0 °C
Wilgotnosc regulowana
50.0 % r.H.
Serwis - telefon: +49-6408-8474



<\> !!
y

1. Reset: sygna³ dŸwiêkowy zostaje wy³¹czony i nastêpuje przejœcie do maski alarmów:

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Typ: Blad
Alarm zaniku fazy

nastapilo:
ustapilo/wyczysz.:
<->
y

24.07.2002-16:38

ab

Usun¹æ b³¹d i ponownie nacisn¹æ Reset: œwieci siê zielona
dioda LED: komunikat b³êdu:

WEISS Klimatechnik Sro.06.02.2008
Typ: Blad
Alarm zaniku fazy

nastapilo:
ustapilo/wyczysz.:
<->
y

16:39

16:59

24.07.2002-16:38
24.07.2002-16:51

ab

Powrót do menu g³ównego.
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Informacje techniczne
Jednostka operatorska ze sterownikiem

4

Informacje techniczne

4.1

Jednostka operatorska ze
sterownikiem







Wyœwietlacz monochromatyczny o przek¹tnej 5,7“
Rozdzielczoœæ 320 x 240 pikseli
Dioda sygnalizuj¹ca zasilanie
Obs³uga poprzez ekran dotykowy
Wyœwietla siê 20 „klawiszy“ ³¹cznie z „polem klawiszy“ numerycznych oraz „klawiszami funkcyjnymi“ umo¿liwiaj¹cymi szybki
wybór menu
 Alarm

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

Wyœwietlacz

Procesor, pamiêæ
CPU: PowerPC 266/400 MHz
64/128 MB RAM
Zintegrowana pamiêæ flash 16/32 MB
Szeregowa pamiêæ EEPROM 2 kB przeznaczona dla danych
konfiguracyjnych

Wymiary, masa, stopieñ ochrony
 SxWxG (mm): 194 x 172 x 50 (+ panel czo³owy 6 mm)
 ok. 1,5 kg
 Stopieñ ochrony IP20 (czo³o: IP65)
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Informacje techniczne
Jednostka operatorska ze sterownikiem

Z³¹cza i interfejsy

E-Bus

Bateria

Ethernet

PC3+-1-pl-01-0108.fm

Karta
pamiêci
SD/MMC

LED
zasilanie

3 diody LED
stanu
programu

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

Prze³¹cznik
trybu
Run/Stop/Reset

RS232 RS232 CAN-0
USB

Zasilanie
elektryczne

CAN-1
RS485

Tylna œciana jednostki operatorskiej ze sterownikiem

Interfejsy:
 E-Bus
Rozszerzona magistrala we/wy dla maks. 7 wêz³ów E-Bus
 Ethernet 10/100 MBit Base T
Przy³¹cze do PC do ³adowania oprogramowania, przy³¹cze do
Intranetu lub Internetu
 USB (Host USB wersja 1.1)
 Z³¹cza szeregowe
2 x RS232
1 x 485 z izolacj¹ galwaniczn¹
 CAN-Bus, maks. 1 Mbit/s
2 x Standard-CAN ISO 11898,
CAN-0 z izolacj¹ galwaniczn¹, komunikacja z urz¹dzeniem
sprzêgaj¹cym
CAN-1 do pod³¹czenia kilku PC3+
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Informacje techniczne
Jednostka operatorska ze sterownikiem

Diody LED stanu programu:
Stan 3 (zielony)

Stan 4
(czerwony)

Stan 5
(czerwony)

za³.

wy³.

dowolny

program u¿ytkowy:
RUN

wy³.

za³.

dowolny

program u¿ytkowy:
STOP

wy³.

pulsowanie

dowolny

program u¿ytkowy:
ERROR STOP

pulsowanie

za³.

dowolny

program u¿ytkowy:
punkt zatrzymania
STOP

dowolny

dowolny

za³.

CP1131: FORCE

Stan / tryb

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH
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Bateria buforowa zegara czasu rzeczywistego

Lewa œciana jednostki operatorskiej ze sterownikiem

) Aby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie zegara czasu rzeczywistego wartoœci napiêcia baterii buforowej musz¹ siê mieœciæ
w przedziale od 3,2 V do 2,0 V.

©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

) Jeœli wartoœæ napiêcia obni¿y siê poni¿ej 2,5 V bateria musi
zostaæ wymieniona.
) Niezale¿nie od stanu na³adowania bateria buforowa musi byæ
wymieniana przynajmniej co 5 lat!
) Zu¿yt¹ bateriê wymieniaæ tylko na bateriê CR1620 (bateria
litowa 3V)!
) Podczas wymiany baterii musi wystêpowaæ zasilanie elektryczne, aby nie dopuœciæ do utraty danych w zegarze czasu rzeczywistego.
) Bateria przytrzymywana jest za pomoc¹ kab³¹ka sprê¿ystego. W
¿adnym wypadku nie wolno go podnosiæ, poniewa¿ grozi to
jego zniszczeniem!
Wymiana baterii:
y

Zu¿yt¹ bateriê wypchn¹æ z boku.

y

Now¹ bateriê wsun¹æ z boku. Uwa¿aæ przy tym na zachowanie
prawid³owej biegunowoœci!
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4.2

Informacje techniczne
Urz¹dzenie sprzêgaj¹ce z zaciskami wejœciowymi i
wyjœciowymi

Urz¹dzenie sprzêgaj¹ce z
zaciskami wejœciowymi i wyjœciowymi

Wejœcia i wyjœcia mo¿na swobodnie konfigurowaæ za pomoc¹ zacisków wejœciowych i wyjœciowych; do jednego urz¹dzenia sprzêgaj¹cego mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 64 zacisków wejœciowych/wyjœciowych.
Standardowo oferowane s¹ nastêpuj¹ce zaciski wejœciowe i wyjœciowe:
©2008 WEISS-Klimatechnik GmbH

 8-kana³owy cyfrowy zacisk wejœciowy DC 24 V
 8-kana³owy cyfrowy zacisk wyjœciowy DC 24 V
 4-kana³owy analogowy zacisk wejœciowy 0/4-20 mA,
o rozdzielczoœci 12 bitów
 4-kana³owy analogowy zacisk wejœciowy +/- 10 V / 0-10 V,
o rozdzielczoœci 12 bitów
 4-kana³owy analogowy zacisk wyjœciowy +/- 10 V / 0-10 V,
o rozdzielczoœci 12 bitów

PC3+-1-pl-01-0108.fm
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